


FUNDAÇÃO AJE



Fundada em 21 de Setembro de 1984, a Associação 
de Jovens Empresários de Porto Alegre é uma entidade 
sem fins lucrativos que tem o objetivo de desenvolver e 
representar as jovens lideranças da Capital gaúcha. A AJE-
POA é pioneira do Movimento Jovem Empresário no país 
e uma das entidades mais representativas desse 
segmento.      Em reunião almoço realizada no dia 21 de 
setembro de 1984, na Associação Comercial de Porto 
Alegre, foi constituído um grupo de jovens empresários 
que discutiram todos os aspectos ligados à empresa 
familiar. A reunião foi presidida por Carmen Ferrão 
Cardoso, na época, gerente de promoção das Lojas 
Pompéia, empresa do Grupo Lins Ferrão e Companhia 
Limitada, com apoio de outros grupos como Vontobel, 
Leivas Leite, RBS, Lucho S.A (Courolândia), Casas Tigre e 
outros. Esta foi a primeira de uma série de reuniões que 
aconteceram quinzenalmente, e que tiveram o apoio da 
Associação Comercial de Porto Alegre.

CAPACITAR | DESENVOLVER | CONECTAR



EVENTOS AJE



AJE CONECTA

SEMANA GLOBAL DO  
EMPREENDEDORISMO



Evento mensal gratuito exclusivo para associados, 
ideal para realiza networking e adquirir conteúdo.  

O Empreendedor da Vez  fala sobre sua 
trajetória empreendedora e na sequência, temos uma 
palestras ou painel, composta  por um ou mais 
profissionais que trarão assuntos atuais e realizam 
trocas de experiências com o público. Ocorre ainda 
um sorteio de brindes e benefícios dos parceiros.



Evento  gratuito para associados,  são cursos, 
palestras, oficinas e workshops voltados para 
diversas áreas empreendedoras com o intuito de 
desenvolver e capacitar os jovens empresários que 
participam. Ele pode ser desenvolvido tanto 
presencialmente quanto online.



Evento gratuito e exclusivo para associados. Tem 
como objetivo debater políticas públicas em prol do 
empreendedorismo de maneira interativa com o 
convidado e demais participantes. 



Evento  anual, gratuito e aberto ao público que 
ocorre  do dia 01  à 07 de Maio. É uma semana 
d e d i c a d a à  c o n t e ú d o s v o l t a d o s p a r a 
empreendedores e para quem gostaria de 
empreender.



O evento, que ocorre uma vez ao ano, durante 3 
dias, é repleto de conteúdos sobre  tecnologia, 
inovação e criatividade em formato de palestras, 
painéis e workshops com profissionais do mercado. A 
1ª edição ocorreu no Hotel Laghetto Viverone 
Moinhos em 2017, a 2ª e 3ª edição na Unisinos em 
2018 e 2019. O evento de 2020 já está em 
desenvolvimento.



Evento anual, que tem como objetivo reconhecer 
publicamente os empresários associados da AJE que 
se destacaram ao longo do ano. Além de homenagear 
a todos que fizeram parte da história de 
desenvolvimento e auxílio à Associação neste 
período.



AJE CONECTA

Evento gratuito e exclusivo para associados. A 
dinâmica principal do evento é um bate-papo entre 
dois empresários que compartilham suas trajetórias 
e insights com o púbico.



SEMANA GLOBAL DO  
EMPREENDEDORISMO

O evento acontece uma vez ao ano com o 
objetivo de fortalecer e disseminar a cultura 
empreendedora, conectando, capacitando e 
inspirando as pessoas a empreender. Acontecem 
diversas atividades com diferentes públicos e 
temáticas, sempre abordando o empreendedorismo 
de alguma maneira.



ANUIDADE AJE



Se você busca se capacitar, através de cursos, 
palestras, workshops e imersões; Além de se conectar 
com outros empreendedores da sua área ou área 
complementar faça parte do movimento Jovem 
Empresário de Porto Alegre. 

Tudo isso por apenas R$35,00 por mês!

Desenvolva o Empreendedor que 
Existe dentro de você 

Acesse agora mesmo www.ajepoa.com.br e associe-se!

http://www.ajepoa.com.br


www.ajepoa.com.br

http://www.ajepoa.com.br

